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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى هللا وسلم وبارك على ن ،الحمد هلل رب العالمين

 :-رحمه هللا تعالى-عسقالني بن حجر الاقال الحافظ 
  باب: الغصب

مون اقتعو  ))قوال:  -صولى هللا عليوه وسولم-أن رسوول هللا  -رضي هللا تعالى عنه- عن سعيد بن زيد
 متفق عليه. ((سب  أراضينيوم القيامة من  إياهشبرًا من األرض ظلمًا عوقه هللا 

كان عند بعوض نسوا ه فسرسول   -مصلى هللا عليه وسل-أن النبي  -رضي هللا تعالى عنه-وعن أنس 
قوال: و م  خادم لها بقصعة فيهوا ععوام، فرسور  القصوعة فضومها وجعو  فيهوا الععوام، إحدى أمها  المؤمنين 

وسومى الضوار ة عا شوة  ،رواه البخاري والترمويي ، وحبس المكسورة.ودف  القصعة الصحيحة للرسول ((كلوا))
نوا  بننوا  ،ععوام بععوام)) :-صولى هللا عليوه وسولم-النبوي فقال  :. وزاد-ا وأرضاهارضي هللا تعالى عنه-  ((وا 

 وصححه.
مون زرع )) :-صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه-وعن راف  بن خديج 
وحسوونه  ،رواه أحموود واألر عووة إن النسووا ي ((فلوويس لووه موون الووزرع شووي  ولووه نفقتووهفووي أرض قوووم بغيوور إينهووم 

 .ن البخاري ضعفه: إالالترميي، ويق
صولى هللا عليوه -قال: قال رج  من أصحاب رسوول هللا  -رضي هللا تعالى عنه-وعن عروة بن الز ير 

غوورس أحوودهما فيهووا نخوواًل،  فووي أرض -صوولى هللا عليووه وسوولم-إن رجلووين اختصووما إلووى رسووول هللا " :-وسوولم
احبها، وأموور صوواحب النخوو  يخوور  بوواألرض لصوو -صوولى هللا عليووه وسوولم-واألرض لآلخوور، فقضووى رسووول هللا 

سوناده حسون، وآخوره عنود أصوحاب السونن مون روايوة  ،ودرواه أبوو دا ((ليس لعرق ظوالم حوق)) :نخله، وقال وا 
رسالهفي واختلف  ،عروة عن سعيد بن زيد  وفي تعيين صحابيه. ،وصله وا 
بتوه يووم النحور قوال فوي خع -صلى هللا عليوه وسولم-أن النبي  -رضي هللا تعالى عنه-وعن أبي بكرة 

 .متفق عليه ((في شهركم هيا الرم عليكم حرام كحرمة يومكم هيا في بلدكم هياكم وأمو إن دما )): بمنى
نبيندددا محمدددد وعلددد   لددده وصدددحبه  ،وصدددل  هللا وسدددلم وبددداره علددد  عبدددد  ورسدددوله ،الحمدددد ب رب المدددالمين

 أجممين، أما بمد:
 :-رحمه هللا تمال -فيقول المؤلف 



 : الغصبباب
المصددر ويدراد بده اسدم الم،مدول، ي لد  علد  الغصددب مصددر صصدب يغصدب صصدباي، وي لد   :غصدبال

الذي هو فمل الغاصدب، كمدا ي لد  علد  الم،مدول الدذي هدو المغصدوب، والغصدب أخدذ الشد ق مدن صداحبه   دراي 
ال فقد يؤخذ الش ق من صاحبه   راي لكن بح ، والوعيد الثابت إذا كان بغير ح ، وأما إ ر ح بغي ذا كدان بحد  وا 

 .فال يثبت فيه الوعيد
أن  -رضي هللا تعالى عنوه-" أحد المشرة المبشرين بالجنة "عن سعيد بن زيد بن عمرو بن ُنفي " :يقول
عوقوه هللا إيواه يووم ))ب دذا القيدد  "((من اقتع  شبرًا من األرض ظلماً ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

 .عليهمتفق  ((القيامة من سب  أراضين
يمن    ع وأخدذ مدن ملده صيدر  شديلاي ولدو يسديراي كالشدبر فمدا فو ده، وم، دوم الموافقدة الشد ق الكثيدر  ا ت ع

يمن  من ا ت ع أ ل من  ؟ي و ه يوم القيامة، وم، وم الموافقة ما  ل عل  الشبر، الخبر له م، وم أو ال م، وم له
أندا مدا ا ت مدت  :الغالدب يقدارب ربدع متدر، لدو  دال شبر، يمن  الشبر ما بين  در  أصدبع اهب دام والخنصدر، فد 

 دذا اممدر، إذا أراد علد  الجدار، وبمدل النداي ال يحتدا  لا ت مت أ ل من ذله، ويتصدور هدذا فد  الددخول  شبر
ويضرب الحاجز بينه وبين جار  يزيد ولدو يسديراي، ويددخل فد  هدذا الحددي  نسد ل هللا  ،ويبدأ ب ا ،أن يممر امرل
ية، فيحتا  ل ذا اممر، ولذا جاق لمدن مدن صيدر مندار امرل، ولدو بشد ق يسدير، مدا يلدزم أن يغيدر السالمة والماف
 ؛مدن امرل للمداي الوعيدد الشدديد، مدن ا ت دع شدبراي  ولدو شدبر يددخل فد  هدذا ،أو أكثر أو أ دل بكيلومنار امرل 

 ،ورفدل أن يسددد الددين لنايدين عل  زيد من ايمن  لو أن شخصاي له لكن بح ،  منه  د يقت ع أكثر من شبر
وحلددف بدد ن المدددع  ال بينددة عنددد ، ثددم بمددد ذلدده هددو جددار لدده فدد  أرل دخددل عليدده يسدديراي فيمددا يقابددل مددا عنددد  مددن 

 ة الل،ر، وعل  القدول بمددم الجدواز يددخل فد  هدذا الوعيددمال، هذا مبن  عل  الخال  ف  المس لة السابقة، مس ل
القول ال إشدكال، عل  هذا أن له أن ي خذ من ماله ولو خ،ية بقدر ما عند  أما عل  القول بالجواز و  ؟أو ال يدخل

يمندد  هددذا  ؟وعلدد   ددول ابددن حددزم إذا لددم ي خددذ يدد ثم، لكددن علدد  القددول بمدددم الجددواز يدددخل فدد  الحدددي  أو ال يدددخل
ذا مددع الوعيددد الشددديد مددن ا ت ددع شددبراي مددن امرل للمدداي، يمندد  هددو بددادل اللددالم بللددم، يمندد  هددل يتسدداو  مثددل هدد

من المسالل المختلف  تساو  حت  عل  القول بمدم الجواز؛ما ي ؟الذي يقت مه للماي بدون ت ويل وال وجه له البتة
تختلف عن المسالل المت،  علي ا، مثل هذا ال يجوز له أن ي خذ، يحرم عليه  ح في ا اجت ادفي ا والت  ه  الترجي

 ، ولذا جاق القيد هنا للماي.يمن  أنه مثل من ال وجه له البتةأن يدخل عليه عل  القول بمدم الجواز, لكن ال 
ويحدذ  ال،اعدل للملدم  ،ُ و ده :أكثدر الروايدات هللا(( وقوهأو ع   هوقوظلموًا عُ من اقتع  شبرًا مون األرض ))

مددن م مددن  ؟المددراد ب ددذا الت ويدد جملدده  و دداي فدد  عنقدده، و ددد اختلددف فدد   أي و دده هللا: بدده، وهنددا ال،اعددل مددذكور؛ 
نما من سبع أراضين، ومن م مدن ت له كال وق يحيط بمنقه يوم القيامة من سبع أراضين، ليسيجم أرل واحدة, وا 
عوقوه ))نه يكلف أن ينقل هذ  امرل بجميع محتويات ا بتراب ا بصخورها مدن سدبع أراضدين يدوم القيامدة، : إيقول
الذين ي جمون من لتن،ير من مثل هذا الصنيع، وا وهذا فيه الوعيد الشديد ((إياه يوم القيامة من سب  أراضينهللا 

 ل هللا ، نسدددصدددريح وشددد ق بغيدددر ت ويدددل ،ويسدددتولون علي دددا، ول دددم وجدددود، شددد ق منددده بت ويدددل ،علددد  أمددداله النددداي
، له أرل أو بيت لاهر ف  الدنيا  بل اآلخرة، و صة شخص حصلت  بل ثالثين سنة السالمة والمافية، والمح 



لمامة، فقدرت  يمته بماليين، ف راد أن يجمل هذ  الماليين ف  بضاعة تح،ل ا فقيدل  ذا البيت للمصلحة ااحتيج ل
من دا ثابتدة، مدا يوجدد أثبدت من دا  ؛مدا فد  أفضدل مدن المملدة ال،النيدة، اجمدل هدذ  الماليدين فد  المملدة ال،النيدة :له

ن حدرب فنزلدت وال حصدل مد، ثدم بمدد ذلده حصدل فد  هدذ  الدبالد التد  هدذ  عملت دا مدا فجمل اعل  وجه امرل، 
تسددو  واحددد مددن ألددف مددن  يمت ددا، والخمسددة عشددر مليددون صددارت مددا تسدداوي خمسددة عشددر ألددف، فلمددا بحدد  عددن 

عجدوز، ودخدل علد  بيت دا، فدالللم ال يددوم، الللدم عا بتده وخيمدة فد  الددنيا  سبب إذا به  د اعتد  عل  جارة لدهال
حددرم الللددم علدد  ن،سدده، وجملدده بددين المبدداد محرمدداي ف ددذا  -جددل وعددال- بددل اآلخددرة نسدد ل هللا السددالم والمافيددة، وهللا 

راسددديم والمندددار والمالمدددات ويغيدددر الم ،وي خدددذ من ددا ،المسددكين الدددذي يمتددددي علددد  أمدداله اآلخدددرين، ويمتددددي علي دددا
 خدرة، وفد  اآلخدرة الوعيدد المدذكورمثل هذا التصر  يمح  بركة ماله ف  الدنيا  بل اآل والحدود مثل هذا المسكين

امراضدين سدبع كالسدماوات، وهدذا مدن فد  الحددي  دليدل علد  أن  ((هللا إيا  يوم القيامة مدن سدبع أراضدين و ه ))
ِمون  : وفيه مما ليي بصدريح ((امراضين السبع وعامرهن))و : المس لة حدي ف    اح امدلة عل  ذله، وفير أص }و 

ل ُهن   ِض ِموولأ وات، وكوندده ي ددوق مددن سددبع أراضددين يدددل علدد  أن فامراضدين السددبع كالسددما [( سددورة ال ددالق21)] األأ رأ
امراضدددين ملتصدددقة بمضددد ا بدددبمل، هكدددذا  دددال بمدددل أهدددل الملدددم، ملتصددد  بمضددد ا بدددبمل، إذ لدددو كاندددت مثدددل 

بين ددا فضدداق اكت،دد  بت ويقدده مددا صصددب، وهدد  امرل الدددنيا، لكددن إذا كانددت رتقدداي أال يمكددن أن تكددون السددماوات 
تبلغده المقدول ولدم تدرد بده  الالملم بما تحت امرل وبما يمن   ؟بين ا فراغما إذا كان  ؟سبع :واحدة كثي،ة أو يقال

هذا ما يؤخذ إال ما ي، م من النصوص فقدط، يمند  لدو  دالوا ب دذا القدول مدثالي أن دا رتقداي، يمند  مدا بين دا النصوص 
ا بين ا لو كانت ملكل سماق عمارها، و فضاق، ما بين امراضين السبع فضاق، السموات ممرو  أن بين ا فضاق، 

الو سبع  :فضاق يقال  يدتم، وا المدانع الواالستدالل ب ذا الحددي  أن دا متالصدقة مدا بين دا فضداق  ،واحدة؟ واحدة ا 
ل يدة صدالحة لمثدل هدذا، ويملدم عنقده ليتسدع ل دا، والقددرة اه  دا،ي و  ؟ن تكون سدبع  بقدات بمضد ا فدوق بمدلأ

 قدده، شدد ق جدداقت بدده النصددوصمددا بددين منكبدده وعاتفيددة، وجلددد  ل هللا السددالمة والماضددري الكددافر مثددل أحددد نسدد 
فدد  الحدددي  أيضدداي أن مددن ملدده امرل ملدده مددا  :ل يددة صددالحة لمثددل هددذا، يقددول أهددل الملددم، فالقدددرة اهةالصددحيح

، ال يح،ددر خندددق وال سددرب وال شدد ق، ويملدده جميددع مددا تحتويدده هددذ  امرل اتحت ددا، فلدديي محددد أن يتصددر  في دد
يمندع مدن ذلده، ولده مدا تشدتمل عليده مدن جدواهر ال م يضدر بغيدر ، فلده أن يح،در في دا مدا شداق، و مدا لد ،إل  امسد،ل

أندددت لددده امرل، صدددحيح لددده  :وكندددوز يملك دددا، ولددده أيضددداي ال دددواق هدددواق هدددذ  امرل، فدددال يددد ت  شدددخص يقدددول
ه مددن بددين بيتد  الدذي هددو بجدواره مدن يمددين وبيتد  الثدان  الددذي هدو بجدوار امرل، لكدن أبد  أحددط جسدر، جسدر 

ن ال ددواق لدده حكددم القددرار، : إيملدده ال ددواق، وأهددل الملددم يقولددون  ،ال :نقددول، وال تملدده السددماق تملدده امرل، يسددار..
أنا ال أريد وال ال دالرات تمدر  :أنا أمله ال واق، نمم تمله ال واق، يقول :لكن هل لمثل هذا إذا مله أرل أن يقول

يملدده أو ال يملدده؟ أهددل الملددم يقددررون أن  ؟هددذا أو مددا يجدداب أملدده ال ددواق، يجدداب بمثددلا دام مددمددن فددوق أرضدد ، 
السدابمة لد  امرل ل؛ منده إمن امس، ومال واق له حكم القرار، وما دام مله امرل يمله ال واق ويمله إل  التخ

هنددا مددا دام اصتصددب لدده شددبر ي ددوق المغتصددب واللددالم إلدد  سددبع أراضددين، ف ددل لدده أن يمنددع مددن يمددر فددوق هددذ  
ا يمندددع، لدددو افترضدددنا مدددثالي أنددده فددد  بيتددده وفددد  سددد حه هدددو وأوالد ، وشدددخص عندددد   دددالرة خاصدددة مدددن امرل؟ مددد

 ؟ال يملددهمددا يملدده؟ شددو الضددابط أجددل فدديمن يملدده ومددن ال وا   ال ددالرات الصددغيرة رايددح جدداي يت،ددرم علددي م، يملدده



مدن فدوق بيتده، والسدله إذا كان ال يتضرر فال، يمن  لو مثالي سله جاق ر إذا كان يتضرر بمثل هذا يمله، الضر 
كمددا هددو المممددول بدده، المقصددود أن الضددابط  ،نددع، أو ي خددذ بدددلوفيدده أشددياق يتضددرر ب ددا، يملدده الم فيدده ذبددذبات

الضددرر كمددن يسددتلل بجدددار ، الجدددار لدده لددل يقدد  مددن حددر الشددمي، فجدداق شددخص وجلددي يسددتلل بدده مددن حددر 
كددان يتضددرر هددذا الجددالي تحددين ال،ددرص بددي إذا كددان ال يتضددرر بدده ال يجددوز لدده منمدده، لكددن إذا  :الشددمي، نقددول

الضددابط فدد  مثددل هددذا الضددرر، جدداق فدد  بمددل امل،ددا  بدددل شددبراي  ، ددم، يملدده :فقددال لددهمتدد  ي،ددتح البدداب يلت،ددت، 
أندا وهللا مدا اصتصدبت  :شيلاي، وهذ  الرواية ه  الت  تجمل الرواية الت  ممنا ال م، وم ل ا، بحي  ال يقول شخص

يددخل فد  الوعيدد فد  الروايدة امخدر ،  :ما دونه ال يدخل ف  الوعيد، نقدولفبر، إذاي شبر، والحدي  نص عل  الش
وعرفنا أن الت ويد  إمدا أن يكدون  و داي فد  عنقده، تكدون هدذ  امراضدين السدبع  دوق فد  عنقده أو أنده يكلدف نقدل 

 .أو أنه يخسف به ف  هذ  امراضين السبع ،تراب ا يوم القيامة
ة لكددل شدد ق يددر المنقددول يمكددن صصددبه، يتصددور صصددبه، واالسددتيالق بالنسددبالحدددي  فيدده دليددل علدد  أن ص

حددي  صدريح فد  الداللدة به، فيتصور صصدب امراضدين وال بل كل ش ق بحس  الشرع بحسبه، كما أن القبل
ال يتصدور صصدب إال المنقدول، كمدا أنده ال يتصدور سدر ة إال المنقدول، نمدم السدر ة ال  :عل  ذله، من م من يقول

كددن الغصددب يتصددور، الغصددب محددرم، وبمضدد م يجمددل هندداه  يددد أن يكددون المغصددوب لدده  يمددة، وا ل ،تتصددور
شديلاي يسديراي، منده ال  يمدة لده،  ؛ممن  له  يمة؟ يمن  لو صصب شيلاي أو أخذ شيلاي من مال صير  ال يسم  صصب

، هذ  حبدة ري لكن يتذوق عند  نية يشتفالذي يدخل محل المكسرات مثالي، كثير من الناي ما يتورع من هذا، وما 
إنسدان يتمديا وليسدت ذات بدال، لكدن لدو تصدور أن  الحبة بم،ردها ليست ذات  يمدةمن هذا، وهذ  حبة من هذا، 

بع، ي خدذ حبده مدن هدذا، وحبده إلد  أن يشد م الدذي يليده ثدم الثالد  ثدم الرابدعمن هذا، يمر هذا المحل ثد  اكل تهعيش
الثالد ، مثدل هدذا ال شده أنده  ثدم، ان  ومثلده و ثدل  المحدل ال، ثم ينتقل إورابمة وعاشرة من الصنف ال،الن ، وثالثة

 محالت ال تمنع من ذوق الممرول للبيع، لكن بالنسبة لمن يريد الشراق.ال
كوان عنود  -صولى هللا عليوه وسولم-أن النبوي  -رضوي هللا عنوه-وعون أنوس " :يقول ف  الحدي  الثان 

م  خادم لها بقصعة فيها ععام فضور   بيودها فرسور  القصوعة بعض نسا ه، فسرسل  أحدى أمها  المؤمنين 
رواه البخواري  "وحوبس المكسوورة ،ودف  القصوعة الصوحيحة للرسوول ((كلوا)) :فضمها وجع  فيها الععام، وقال

نا  بننا ععام )) :-السالمعليه الصالة و -فقال النبي وزاد: عا شة،  :والترميي، وسمى الضار ة  ."((بععام، وا 
، جداقت تسدميت ا -ارضد  هللا عن د-كدان عندد بمدل نسداله وهد  عالشدة  -السالمعليه الصالة و -النب  

ف  كثير من ال رق، ف رسدلت إحدد  أم دات المدؤمنين، جداق مدا يددل علد  أن دا زيندب بندت جحدا، وجداق مدا يددل 
لصددالة عليدده ا-علدد  أن ددا ح،صددة بنددت عمددر، وجدداق مددا يدددل علدد  أن ددا صدد،ية بنددت حيدد ، وال دددايا كانددت للنبدد  

 فدد  بيددت عالشددة -السددالمعليدده الصددالة و -تتخددول أن تكددون فدد  بيددت عالشددة، فمالشددة لمددا أهدددي للنبدد   -والسددالم
وفدد   "فضدربت بيددها" :يمند  حجدر محدددد أو نحدو  مثدل ال،د ي فضدربت القصددمة، وهندا يقدول ب، درجداقت عالشدة 

عليووه الصووالة -القصووعة فضوومها  فضوور   بيوودها فرسور "بآلددة ف در أو نحددو ، بمدل الروايدات مددا يددل علدد  أن دا 
القصدمة إنداق مدن خشدب مملدوم المقددار، يك،د  الخمسدة احتراماي لما في ا من  مام، ضم هذ  القصدمة،  "-والسالم
بداب وهدذا مدن  -ارضد  هللا عن د-بين الخمسدة والمشدرة، هدذ  القصدمة ملده للمرسدلة، اعتددت علي دا عالشدة  أو ما



عليده الصدالة -مثل هدذا فد  بداب الغضدب، ولدذا مدا عزرهدا النبد  يغت،ر مثل هذا، و الغيرة، ويحصل بين الضرات 
نما ضمن ا. -السالمو   وا 

 لالولكونده مدال لدد ؛ضدم القصدمة لدتح،ا مدا في دا مدا مدن  مدام احترامداي لل مدام "فرسور  القصوعة فضومها"
ذ ، دفع القصمة من هذا ال مام، عالشة عندها  صمة مثل ه "((كلوا)) :فضهما وجع  فيها الععام، وقال"ي در، 

 دا  القصدمة الصدحيحة عوضداي ي المكسدورة، يمند  أعبالصحيحة للرسول، الخدادم أع دا  القصدمة الصدحيحة، وحد
أن  مددن أهددل الملددم ؟مثليددة أو  يميددة ؟أو متقومددة ، فضددمن ا بمثل ددا، هددل القصددمة مثليددةعددن القصددمة التدد  كسددرت ا

و دد  ،ة ما تنضبط من كل وجه،  د تزيد و د تنقصينضبط، أما القصمهو الذي المثل  خاص بالمكيل والموزون 
و ددد تكددون أنحددف، مددا تنضددبط مددن كددل وجدده، فددال تتحقدد  المماثلددة، وهنددا دفددع القصددمة الصددحيحة،  ،تكددون أسددمه

 نمم؟وحسب المكسورة، ف  هذا تضمين المتلف بمثله، 
 .......عالب:

 ؟يمن  هل المتاع له أو ل ن
 .......عالب:

 ؟ا يدريه أنتلكن و  ،بيته ؟وما يدريه
 .......عالب:

ودفددع السددليمة للمرسددلة مددن بدداب  ،لدده، الجميددع لدده ن الكددل: إال مددا يلددزم، هددو  ددد يقددال ب ددذا،  ددد يقددول ب ددذا
تمزيددر التدد  اعتدددت علدد   صددمة جارت ددا، لكددن امصددل أن مثددل هددذ  اممددور التدد  ال تنضددبط تضددمن بالقيمددة عنددد 

نده ال : إعندد مدن يقدول ، هدذا-عليده الصدالة والسدالم-ميدع لده الججم دور أهدل الملدم، ويجيبدون عدن مثدل هدذا بد ن 
عليددده الصدددالة -ن الكدددل لددده ون: إالقيمدددة؛ منددده ال ينضدددبط، يقولدددمن بضددديمثلددد  إال المكيدددل والمدددوزون، ومدددا عددددا  

مثل هذا، أما تحق  المساواة بمثله، ويمكن أن تتحق  المساواة ف  ن كل ش ق يضمن : إ، والذين يقولون -والسالم
يمندد  لددو جممددت  ،لدداهر؟ ةأو ليسددت لدداهر  لدداهرة تهر، مددا تنتجدده المصددانع مسدداواتنتجدده المصددانع هددذا لدداهفيمددا 

تختلدف عدن الثانيدة، علد  كدل حدال  كدل واحددة ؟ةألف من مثل هذا تجد فروق؟ ال تجد فروق، لكن لو كانت يدويد
خددتال ، تجددد اهنسددان يممددل مددا تنتجدده المصددانع المماثلددة واضددحة في ددا، لكددن مددا تنتجدده اليددد ال بددد مددن وجددود اال
د يقدة، وعلد  كدل حدال مدا هد  بالشيلين، يصنع كرسيين بيد  وتجد أن هدذا صيدر هدذا، ال سديما وأن اآلالت كاندت 

والممتددددد  عليدددده فدددد  حكددددم المغصددددوب، يمندددد  المتلددددف فدددد  حكددددم  ،أدخددددل الحدددددي  مددددن أجددددل ضددددمان المغصددددوب
 .المغصوب إذا تلف

هدذا " ودفو  القصوعة الصوحيحة للرسوول وحوبس المكسوورة ((كلووا)) :وقوال ،فضمها وجع  فيها الععوام"
التد  كسدرت القصدمة عالشدة، واممدر كدذله فد   "وسومى الضوار ة عا شوة ،رواه الترمويي، و الحدي  ف  البخداري 

جميع ال رق، وأما بالنسبة للمرسلة فجداق مدا يددل علد  أن دا زيندب بندت جحدا، وجداق مدا يددل علد  أن دا ح،صدة، 
نوا  بننوا  ،ععوام بععوام)): -صلى هللا عليه وسولم-فقال النبي  :وزاد" أن ا ص،ية ما يدل عل وجاق  يمند   "((وا 

ُتم ِبِه  تمت المما بة ُتمأ ف ع اِقُبواأ ِبِملأِ  م ا ُعوِقبأ نأ ع اق بأ فال مام بال مام، واهناق باهناق، ك ن  [( سورة النحل211)] }و اِ 
صدل  -إلي ا ما ي ددي كدان في دا  مدام، عالشدة أعددت  مدام للنبد   القصمة الت  كانت عند عالشة  بل أن ي د 



ف رسدلت ، إحد  الثال  المذكورات -عليه الصالة والسالم-ف   صمت ا، ثم جاقت إحد  نساله  -هللا عليه وسلم
احتمدال أنده يكدون  من -وهدذا واضدح-فمن بداب الغيدرة  -السالمعليه الصالة و - ماماي من عندها تن،ح به النب  

ثم ي ت   مام مدن  مام أجود، يمن  عموم النساق هذا  بم ن، يمن  لما تقدم  مام تمبت عليه و دمته لزوج ا ال
مدا عداب  مامداي  دط، وتلدن  -صل  هللا عليه وسلم-وهللا هذا أفضل، أو هذا أ ل، مع أنه أن يقال: أحد، تخش  

حصدل، مدع أنده جداق اممدر باههدداق، ب هدداق أن هذا فيه تدخل فد  شدؤون ا وفد  نوبت دا، فحملت دا الغيدرة علد  مدا 
 ،ت ددددي إلي دددا يمنددد  ولدددو كدددان شددديلاي يسددديراي  ((شددداة نوال تحقدددرن جدددارة لجارت دددا ولدددو فرسددد))وتكثيدددر المدددرق،  ،ال مدددام

يكل، دا النبد   ، ومدن الضدرات، ولدمعليه النسداق، بغيدرت ن علد  امزوام المقصود أن هذا الحاصل، وهذا مما جبل
لقيمددة، القصددمة عندددها  صددمة فمددا الددذي يحصددل؟ تضددمن باصيددر ذلدده، لكددن لددو لددم يكددن  -معليدده الصددالة والسددال-

صدر  فد  مدال ف  يبت عالشدة، يمند  الت -عليه الصالة والسالم-الت  ضربت ا عالشة فانكسرت، أمسك ا النب  
اهنسددان يمند  مددن هددذا الحددي  نمددم، إذا تصددر   ؟هددل هددو مبدرر همسدداكه وا ع الدده بدلدده الغيدر بمددا يددنقص  يمتده

بمال صير  بما ينقصه يضمنه كامالي، ويمسه ما  درأ عليده الدنقص، ابدن حدزم يقدول مثدل هدذا يجمدل أو ي،دتح بداب 
تضددمنه، أنددت محتددام إلدد  كتدداب مددثالي  :للللمددة، مددن أراد شدديلاي مددن مددال أخيدده اعتددد  عليدده بمددا ينقصدده، فقيددل لدده

ونقصدت  يمتدده،  ،لجلدد ورميتدده، اعتدديت عليددهبحثدت عنده فدد  المكتبدات مددا وجدتده، فمسددكت كتداب زميلده وشددلت ا
بد ن الكتدداب لده وتضدمن  يمتده، أو تد ت  ببدلدده  دد يكدون لده نلدر أنددت فد  هدذا الكتداب، ف منددا  يمند  كونندا نحكدم

نده لديي فد  تملديم الللمدة أكدل أمدوال النداي أكثدر مدن : إيقول ابن حزم فيما نقدل عنده يقدول ؟وج ة نلر ابن حزم
صيددر  أو أكددل صنمدده، أو اسددتحالل ثيابدده، فق م ددا ثيابدداي علدد   ذا أردت أخددذ  مددح يتدديم أوإ :هددذا، فيقددال لكددل فاسدد 

صنمه وا بخ ا، وخذ الحن ة وا حن ا، وكل ذله حالالي  يباي وليي عليده إال  يمدة مدا أخدذت، وهدذا رصمه، وأذبح 
صدل  هللا عليده -هللا خال  القدر ن فد  ن يده علد  أن تؤكدل أمدوال اليتدام  بالبا دل، وخدال  المتدواتر عدن رسدول 

يممد إل  أبشع الصدور، فيدرد ب دا مدا يريدد رد ، من  وة حجته شو  ابن حزم  ((إن أموالكم عليكم حرام)) :-وسلم
ال  ممدده فلددوي راح المكتبددة ومددزق أوراقن اهنسددان إذا أراد كتدداب أو شدد ق ومددا : إمددا  ددال ابددن حددزم   نددزع جلدددوا 

ن يخددرم بالكتدداب، هددذا أنددا وهللا مددا عندددي فلوي.....صددار حيلددة لددل: خددالص عليدده الكتدداب بقيمتدده،  ددال :و ددالوا
مدال يتديم، وفيده إلد  اق جدلن يتضدرر ضدرر كبيدر، لكدن يمن  صاحب المكتبة س ل، هذا المثال متصور وس ل، 

إذا أردت أخذ  :فيقال لكل فاس ليي ف  تمليم الللمة أكل أموال الناي أكثر من هذا،  :يقولمن الوعيد ما فيه، ف
أكله أع نا  ا هللاي :استحالل ثيابه بي صير ممالمه، القمح اجمله د يقاي، ثم  ال وأيتيم أو صير  أو أكل صنمه   مح

، أو يريدد هدذا الندوع مدن  لي كل مال اليتيم والقيمة سد لهذا التصر  إالما تصر   وهيب ،   يمته، هو هذا الذي
و ددل مثدل هددذا فد  الغددنم،  ،خددذ هدذ  الثيدداب واضدمن ا :لده الثيداب عندد هددذا اليتديم فيتصددر  في دا فيق م ددا، ثدم يقددال

الت  ذكرها ابن حزم تجمل اهنسان يقتنع بما يقوله ابن حزم بغل النلر عدن كونده راجدح  التصوير ب ذ  الصور
بكدل مدا ، يمند  يلدزم الخصدم، ويجمدل  الدب الملدم متوسدط التحصديل يقتندع -رحمده هللا-أو مرجوح، وهذ   ريقته 

ا زال ب،مدل الغاصدب بد ن المدين المغصدوبة إذ :الذين  دالواف  امصل استدل الحن،ية بالحدي   :قولي :يقول، يقول
تد  تكسدرت مدا أمسدك ا ثدم يضدمن ا، تصدير ملكداي لده، اآلن القصدمة ال اسم ا، ومملم ن،م ا تصدير ملكداي للغاصدب

للغاصدب، صصدب كتداب وندزع  اي تصدير ملكد ااسدتدلوا ب دذا الحددي  علد  أن التد  تغيدرت ممالم د ؟ف  يبدت عالشدة



بمددل الحيددل عنددد بمددل ال ددالب وهددذ  موجددودة -تضددمن  يمتدده، ويدد ت  بمددل ال ددالب  .....خددالص :جلددد   ددال
ذا -وهدد  موجددودة فدد  صيددر بالدنددا أكثددر ، يصددير عنددد  كتدداب نددا ص مجلددد، الكتدداب مددا دام كامددل يسددتح  ألددف، وا 

ثددم ،  ددامبييو  تهنسددخل كمدديمن ددا هددذا المجلددد، و نقددص مجلددد خمسددمالة ريددال، ثددم يددذهب إلدد  مكتبددة عامددة فيسددتمير 
بمالة ريال مثالي، هو است،اد  اللجنة وتقرر  تجتمع ؟تلف، كم يستح  هذا المجلد ،ضاع :يذهب إل  المكتبة ويقول

كدم  يسد لون  وأ ،أن دم ي خدذون تد مين عليدهالحيدل ال تجدوز بحدال، ولديي بمبدرر أربممالة ريال مكسب، فمثل هدذ  
مدة  بكتداب ، يد ت  إلد  المكتبدة المامدة ويسدتمير مدثالي  وأحياناي يكدون هدذا الكتداب  بمدة ندادرة ؟بيستح  هذا الكتا

كدم  :ثدم نلدام المكتبدة يتصدلون بالمكتبدات ويقولدون  ،مجلدد واحدد يدة أو شدب  ا مدن ال بمدات المنقرضدةن،يسة أوروب
يضددربون ا فدد   ،متدده؟ عشددرة، كددم  ينمددم عندددناعندددكم كتدداب كددذا؟  ؟يسددتح  هددذا الكتدداب بغددل النلددر عددن  بمتدده
ولدو كدان مجلدد واحدد، ويلدن أن ع دتده  هذا ال الب تسدتح  ألدفخمسة ت لع خمسين، وهذ  ال بمة الت  أخذها 

المددين  :، الحن،يددة  ددالواخددذ، وعلدد  اليددد مددا أخددذت حتدد  تؤديددهممددا أبددل عليدده أن يبددرأ  ،وذمتدده بددرأت، لددم تبددرأ ذمتدده
من  يمت دددا، يقددول ابددن حدددزم ويددرد علددي م ويقدددول: لدديي فدد  تملددديم المغصددوبة إذا تغيددرت ممالم دددا للغاصددب، ويضدد

الللمة أكثر من هذا، نملم الللمدة أن يد كلوا أمدوال اميتدام،  يدب وأمدوال صيدرهم؟ مدثل م، لكدن هدو يصدور بصدورة 
إذا أردت أخدذ  مدح  :يقتنع، ليي ف  تمليم الللمة أكل أموال الناي أكثر من هدذا، فيقدال لكدل فاسد تجمل القارئ 

يتيم أو أكل صنمه أو استحالل ثيابه تصر  بي، صير ممالم ا، ا حن القمدح، اذبدح الغدنم،   دع الثيداب وتصدير 
وعل  كل حال تقوم بما تستح ، يضمن  يمت ا ، .......لللمةتضمن له القيمة، وف  هذا تمليم لله، ثم بمد ذله 

ذا كان تصرفه مما يزيدها؛إذا أت هدو مآلده إلد  ال حدن  يزيددها، هدذا القمدح إذا  حندهتصدر  منده أحيانداي ال ل، ا، وا 
يزيد ، ومع ذله يؤخذ منه ويدفع امرا، يدفع أرا جنايته، ما بين السليم والصحيح، وينلر ف  مقصد  ويمامدل 

 بنقيل  صد .
 :-رحمه هللا تمال -يقول المؤلف  :الحدي  الذي يليه

من زرع )) :-صلى هللا عليه وسلم-ل هللا قال: قال رسو -رضي هللا تعالى عنه-وعن راف  بن خديج "
 ."((وله نفقته بغير إينهم فليس له من الزرع شي في أرض قوم 

 ..العالب.....
  ؟وا يصير ؟وا هذا

 ...العالب....
الواليدة لديي لده أن يصدنع مثدل هدذا أن يغدرم لمن  ام مقامه فد   ؟ يب ول  اممر ليي له أن يصنع هذا

أ دل امحدوال أن يكدون  ؟يمن  أليي لول  اممر ما هو أعلم مدن ذلده ؟ليي له ذله ؟ويدفع للمجن  عليه الجان 
 ها ؟تمزير،

 العالب.......
وأخدذت هدذ  القصدمة وأودعدت بيدت المدال؛ من بمدل النداي بغدل النلدر   ،ما أريد :لو  ال المدع ال 

ولمدل  ،ه هدذا اممدر، يمدزرمن، يتكرر يزيد عالشة، بمل الناي إذا تسومح ممه عن كون القصة لمالشة أو لغير
  صت ا مع ح،صة ومع ص،ية. نعدر  الثالثة هذ ، ما يف  القصة عالشة 



من زرع )): -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن راف  بن خديج " :يقول
 ."نه الترمييوحس ،واه أحمد واألر عةر  ((في أرض قوم بغير إينهم فليس له من الزرع شي  وله نفقته

إن البخاري ضم،ه، البخاري نقل عنه الخ داب  فد  ممدالم السدنن أنده ضدمف الحددي ، ونقدل عنده  :ويقال
حدي  حسن، حسنه، وعل  كل حال أبو زرعة ير  أن فيه انق اعاي، لم يسممه ع اق  :ف  سننه أنه  الالترمذي 

 أن يكون حسناي. هد تقويه، ف  ل أحوالهه بسبب هذا، لكن له شوا ي،من رافع بن خديج، ف،يه انق اع، وتضم
هدل يسدتوي الدزارع  صدداي  ((ولوه نفقتوه بغير إينهم فليس له من الوزرع شوي ،من زرع في أرض قوم ))

رل ليسددت لدده، وأن ددا ل ددؤالق القددوم، واآلخددر زرع فدد  امرل والددزارع ج ددالي؟ هددذا زرع بدد رل  ددوم ويمددر  بدد ن ام
رل أرضه، و ل ف  مثل هدذا فد  عمدارة امرل، جداق لي بد  امرل حرث ا وزرع ا يلن ا أرضه، يلن هذ  ام
وعمرها وجار  مدا يددري، يلن دا لجدار ، فلمدا انت دت الممدارة وجداق الت بيد  ف خ اق ف ب  الصه عل  أرل جار ، 

 ؟الحقيق  وجدت أرل الجار وأرضده بيدال، مداذا نقدول؟ ي ددم امرل أو ي خدذ جدار  أرضده بمدا بين مدا مدن فدرق 
ذا رف وهدذا حاصدل،  ؟أو ت ددم أو تكدون هددر أرضد  مداذا يصدنع؟ تقدوم عليده الممدارةال أريدد إال  :ل الجار  دالوا 

ند  مدن يم ((الدزرع شد قمدن فلديي لده  ن زرع ف  أرل  وم من صير إذن دمم)) :هنا يقول ؟حصلت، فما الصنيع
الممدل يقدوم هدذا، افترضدنا أن أن،د  علد  هدذا الدزرع والحدب والمداق و  ((ولده ن،قتده)) عمر ليي له من الممارة ش ق

ون،قته علد  هدذا الدزرع خمسدين ألدف، يسدتح  الن،قدة خمسدين، وهدذا ماشد  فد  الدزرع؛  ،هذا الزرع مغله مالة ألف
فد  الغالدب، لكدن إذا عمدر فد  هدذ   ن  يمدة الدزرع أكثدر ممدا يتمدب عليدهمن الربح يكون فيه لاهر، ف  الغالدب أ
ادفدع  :م صاحب امرل الحقيق  لما دخدل التخ ديط مدا يناسدبه، هدل نقدولامرل كل،ته الممارة خمسمالة ألف، ث

لدده ن،قتدده مددا أن،دد  علدد  هددذ   : مثددل الددزرعالتخ دديط مددا يناسددبن  البتددة، ف ددل يقدداليقددول: الخمسددمالة والممددارة لدده، 
حب و دد يكدون المبلدق أ دل لدو توالهدا صدا ؟والممارة لصاحب امرل أو يختلدف اممدر ؟الممارة وليي له صير ذله

 :ف دل يقدال ؟لو عمرت ا ما كانت وال ثالثمالة ألف، كيف أدفع خمسمالة والتخ ديط ال يناسدبن أنا  :امرل، يقول
 أم ماذا نقول؟ وله الممارة مثل ما لصاحب الزرع له ما أن، 

 العالب.......
أندا أبد   دور صيدرهم،خ ، وهذا خال  وهذا عم ، ما أندا مديبيع عليه امرل،  يب وهذا الجار من هنا أ

وهددو يددزاول الممددارة وال ينكددر  ،أرضدد ، القضدداق لدده نلددر فدد  مثددل هددذ  المسددالل، يمندد  إذا كددان موجددود ويددرا  يوميدداي 
ن كان صالب عن البلد عليه ه حكدم، فمثدل هدذ  اممدور هدذا لدوال عر  وال علم إال بمدد أن حضدر  هذا له حكم، وا 

ذا ل رت عالمات ا اجت ادية؛ لصدق عل  هدذا الدذي تصدر  فد  أرل صيدر  لده حكدم، من الضرر في ا كبير، وا 
ذا لم ت  تقدر بقدرها.له حكم، فمثل هذ  اممور  ل ر عليه عالمات الصدق صار صاصب صصباي واضحاي وا 

يمند  إذا  ددرنا أن الغلدة  ((من زرع في أرض قوم بغير إينهم فليس له مون الوزرع شوي ، ولوه نفقتوه))
ألدددف، فددال يسددتح  إال الخمسددين والبقيددة لصدداحب امرل، لكدددن إذا زرع وأن،دد  علي ددا خمسددين  ،تبدداع بمالددة ألددف
د أدخدل هدذ  امرل وصداحب امرل  د ،ام إل  أن ينتلر امرل لمددة سدنة كد  تندتجيحتهو امرل وصرس ا، 
 إل  مكتب هندس .

 عالب:.......



 عنده.
ن أوراق امرل هدذ  فد  أندا اآل :وللمامدل عملده،  دال ،لده الدزرعيصدير انتلدر  :زرع ا هذا  لنا لده : ولأ

الدزارع بغيدر  ،، ماذا يقال للغاصدبةن  منتلرها سنما ،نبيعو نسوي مخ ط نبيع، ب مكتب هندس ، تخ ط امرل
 نمم؟ إذنه؟

 عالب:.......
 ؟شان تباع مخ  ات، أراض  سكنية، من يموللامرل مكتب هندس  وتخ ط عال هذا دخل 
 عالب:.......

 ها ؟ ؟كيف يموضه ؟الغاصب
 ب:.......عال

يشددتغل، كيددف يبدد  يشددتغل و يشددتر ون عليدده يخ ددط ويزفلددت بلديددة ال ؟تددره حتدد  يددتم الددزرع؟ ييمندد  تتددره
  كونه أخ د  يتحمدل خ د  ، يقال مثل هذا، يمنليي لمرق لالم ح ، مثل هذ  الصورة هذا؟  بامرل وذا زارع ا

 صب يزاد عليه، يمكن يمزر إضافة إل  كونه ي در صنيمه. كونه ص
 :ف  الحدي  الذي يليهولذا 

-صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رج  من أصحاب رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن عروة بن الز ير "
فووي أرض غوورس أحوودهما فيهووا نخوواًل واألرض  -صوولى هللا عليووه وسوولم-إن رجلووين اختصووما إلووى رسووول هللا " :

 ."وأمر صاحب النخ  أن يخر  نخله ،باألرض لصاحبها -صلى هللا عليه وسلم-لآلخر، فقضى رسول هللا 
وأمر صواحب النخو  أن " ة، والحدي  الثان  ينزل عل  صدور ...... يمن  الحدي  امول ينزل عل  صورة

لده شد ق، أندت  مدايقدال:  ،خسدرت علد  الدزرع ،تمبدتأندا  :يقدول "((لويس لعورق ظوالم حوق)) :يخر  نخله، وقال
تثبددت، لكددن إن كددان أحسددب ا لدد ، ال تحمددل خ دد ه، ت كددد  نأوهللا مددا دريددت  :قددولياآلن زرعددت فدد  أرل صيددره، 

 ي عل  صير  إضافة إل  ذله يمزر.يمر  أنه صاصب وممتد
سناده حسن ،ود"رواه أبو دا واختلف  ،وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد ،وا 
رساله  له  رق.وعل  كل حال أ ل أحواله الحسن؛ من  "ه، وفي تعيين صحابيفي وصله وا 

، يمن  الصدورة ةالثان  ينزل عل  صور و ، ةعرفنا ال،رق بين الحديثين، وأن الحدي  امول ينزل عل  صور 
ذاه مدا ينتلر ثمرة الزرع وي خذ  يمة الثمرة، ويم د   فحينلذ   ،إذا كان صاحب امرل ال يتضرر بالزرع :امول 

زرعدده، شددل  :بالبقدداق، فيقددال لصدداحب الددزرع إذا كددان صدداحب امرل يتضددرر وفدد  الصددورة الثانيددة: تمددب عليدده،
 وأخرم زرعه.

 -صولى هللا عليوه وسولم-أن النبوي  -رضوي هللا عنوه-وعون أبوي بكورة " :ف  الحدي  امخيدر فد  البداب
كم وأموالرم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هيا في شهركم ))إن دما قال في خعبته يوم النحر في منى: 

ولددو صدددر بدده البدداب لكددان أولدد  لممومدده وشددموله جميددع أنددواع  ،حيندي  فدد  الصددحيالحدد "((هوويابلوودكم هوويا فووي 
 اق عل  امموال وامعرال والدماق.االعتد



 دال فد   -صدل  هللا عليده وسدلم-أن النبد   -رضد  هللا تمدال  عنده-وهو ن،يع بن الحار  عن أب  بكرة 
فددال تحددل الدددماق  ((كم وأمددوالكم وأعراضددكماق))إن دمدد م الميددد فدد  مندد  فدد  خ بتدده الشدد يرة:خ بتدده يددوم النحددر، يددو 

كم وأمدددوالكم وأعراضدددكم ))إن دمددداق امعدددرال فدددال يجدددوز انت اك دددا بحدددال وكدددذله ((وأعراضدددكم))بحدددال إال بحق دددا، 
كدل هدذ  مدن  وع ف هذ  اممور الثالثدة علد  بمدل من دا تشدتره فد  التحدريم، بدل التحدريم الشدديد ((عليكم حرام

كحرمددة يددومكم هددذا، فدد  ))ثددم شددب ه هددذا التحددريم  ((م وأمددوالكم وأعراضددكم علدديكم حددرامك))إن دمدداقكبددالر الددذنوب 
ن المحرمات الثالثدة اليدوم والشد ر والبلدد : إاجتمع التحريم من ثالثة وجو ، ف ل يقال ((ش ركم هذا، ف  بلدكم هذا

رمددة هددذ  لثالثددة محددرم كحن كددل واحددد مددن ا: إأو يقددال ؟الدددماق واممددوال وامعددرالفدد  مقابددل المحرمددات الثالثددة 
حدددرم كحرمدددة اممدددور الثالثدددة يل دددر أن كدددل واحدددد مدددن هدددذ  اممدددور الثالثدددة مالدددذي  ؟ليكدددون اممدددر أشدددد ؛الثالثدددة

وجداق فد   يددة  ((مدن دينده حتد  يصدديب دمداي حرامداي فسدحة وال يدزال المسددلم فد  )) من شد ن الددماق علديم مجتممدة؛
وكددذله المددرل، ف ددذ  مددن  ((مددن  تددل دون مالدده ف ددو شدد يد)) النسدداق مددا جدداق مددن تملدديم شدد ن القتددل، واممددوال
، فال يجوز هنسان كالناي من كان أن يمتدي عل  أحد ال ت علي ا الضرورات الت  جاقت الشرالع بح،ل ا، وتوا 

 وال ف  عرضه، نس ل هللا السالمة والمافية. ،ف  دمه، وال ف  ماله
 عالب:.......

ف ذا أنتج هدذا النخدل بممن  أنه يغري نخل ف  المسجد  يلاي خاصاي به؟الزراعة ف  المسجد؟ يمن  يزرع ش
الددذي  مددن النخددل، لكددن قنشددو  بمددل المسدداجد فدد  رحابت ددا شدد ق مددن الزراعددة، وفي ددا شدد  ؟أخددذ  لدده خاصدداي بدده

 يل ر أن هذا مشاع ال يزرعه أحد لن،سه.
 .العالب........

 من المسجد ال يملكه. ال لن،سه ال يجوز؛ال 
  


